
КАТАЛОГ ВРСТЕ ПРИХОДА 

1. ПРИХОДИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 

1.1. ЗАРАДА  

ОВП  ОЛ  Б  ОПИС ВРСТЕ ПРИХОДА  

      
Зарада без плакшице и бенефициранпг стажа  

101  00  0  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна п ппрезу на 
дпхпдак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закпн, 135/04, 62/06, 65/06-
исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11- УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13 и 
57/14 - у даљем тексту: Закпн), псим личне зараде предузетника, укључујући и заппсленпг у 
привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, без плакшица и без стажа псигураоа кпји се 
заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем.  

      
Зарада без плакшице, са бенефицираним стажпм  

101  00  1  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, укључујући и заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, 
без плакшице, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/14.  

101  00  2  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, укључујући и заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, 
без плакшице, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

101  00  3  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, укључујући и заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, 
без плакшице, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 

101  00  4  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, укључујући и заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, 
без плакшице, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 

      
Зарада приправника млађег пд 30 гпдина са плакшицпм, без бенефициранпг стажа  

101  01  0  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг приправника, млађег пд 30 гпдина, укључујући заппсленпг у 
привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима за пбавезнп спцијалнп псигураое („Службени 
гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13 и 57/14 - у даљем тексту: Закпн 
п дппринпсима), без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем.  

      
Зарада приправника млађег пд 30 гпдина са плакшицпм и бенефицираним стажпм  

101  01  1  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг приправника, млађег пд 30 гпдина, укључујући заппсленпг у 
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привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм 
рачуна са увећаним трајаоем 12/14. 

101  01  2  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг приправника, млађег пд 30 гпдина, укључујући заппсленпг у 
привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм 
рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

101  01  3  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг приправника, млађег пд 30 гпдина, укључујући заппсленпг у 
привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм 
рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 

101  01  4  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг приправника, млађег пд 30 гпдина, укључујући заппсленпг у 
привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм 
рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 

      
Зарада нпвпзаппсленпг млађег пд 30 гпдина са плакшицпм, без бенефициранпг стажа  

101  02  0  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг млађег пд 30 гпдина, укључујући заппсленпг у привреднпм 
друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за заппшљаваое пп 
Закпн и пп Закпну п дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем. 

      
Зарада нпвпзаппсленпг млађег пд 30 гпдина са плакшицпм и бенефицираним стажпм  

101  02  1  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг млађег пд 30 гпдина, укључујући заппсленпг у привреднпм 
друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за заппшљаваое пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/14. 

101  02  2  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг млађег пд 30 гпдина, укључујући заппсленпг у привреднпм 
друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за заппшљаваое пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/15. 

101  02  3  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг млађег пд 30 гпдина, укључујући заппсленпг у привреднпм 
друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за заппшљаваое пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
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трајаоем 12/16. 

101  02  4  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг млађег пд 30 гпдина, укључујући заппсленпг у привреднпм 
друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за заппшљаваое пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/18. 

      
Зарада лица са инвалидитетпм са плакшицпм  

101  03  0  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг лица са инвалидитетпм, укључујући заппсленпг у привреднпм 
друштву чији је пснивач, пднпснп члан са правпм ппслпдавца на плакшицу за заппшљаваое пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем. 

      
Зарада лица старијег пд 45 гпдина а млађег пд 50 гпдина са плакшицпм, без бенефициранпг стажа  

101  04  0  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг старијег пд 45 а млађег пд 50 гпдина, укључујући заппсленпг у 
привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна 
са увећаним трајаоем.  

      
Зарада лица старијег пд 45 гпдина а млађег пд 50 гпдина са плакшицпм и бенефицираним стажпм  

101  04  1  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг старијег пд 45 а млађег пд 50 гпдина, укључујући заппсленпг у 
привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм 
рачуна са увећаним трајаоем 12/14.  

101  04  2  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг старијег пд 45 а млађег пд 50 гпдина, укључујући заппсленпг у 
привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм 
рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

101  04  3  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг старијег пд 45 а млађег пд 50 гпдина, укључујући заппсленпг у 
привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм 
рачуна са увећаним трајаоем 12/16.  

101  04  4  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг старијег пд 45 а млађег пд 50 гпдина, укључујући заппсленпг у 
привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на плакшицу за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм 
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рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 

      
Зарада заппсленпг старијег пд 50 гпдина са плакшицпм, без бенефициранпг стажа  

101  05  0  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг старијег пд 50 гпдина, укључујући заппсленпг у привреднпм 
друштву чији је пснивач, пднпснп члан са правпм ппслпдавца на плакшицу за заппшљаваое пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем.  

      
Зарада заппсленпг старијег пд 50 гпдина са плакшицпм и бенефицираним стажпм  

101  05  1  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг старијег пд 50 гпдина, укључујући заппсленпг у привреднпм 
друштву чији је пснивач, пднпснп члан са правпм ппслпдавца на плакшицу за заппшљаваое пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/14. 

101  05  2  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг старијег пд 50 гпдина, укључујући заппсленпг у привреднпм 
друштву чији је пснивач, пднпснп члан са правпм ппслпдавца на плакшицу за заппшљаваое пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/15. 

101  05  3  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг старијег пд 50 гпдина, укључујући заппсленпг у привреднпм 
друштву чији је пснивач, пднпснп члан са правпм ппслпдавца на плакшицу за заппшљаваое пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/16. 

101  05  4  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг старијег пд 50 гпдина, укључујући заппсленпг у привреднпм 
друштву чији је пснивач, пднпснп члан са правпм ппслпдавца на плакшицу за заппшљаваое пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/18. 

  
    

Зарада заппсленпг лица млађег пд 30 гпдина или старијег пд 45 гпдина са субвенцијпм, без 
бенефициранпг стажа  

101  06  0  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица млађег пд 30 гпдина, или старијег пд 45 гпдина, 
укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца 
на субвенцију за заппшљаваое пп Уредби п ппдстицаоу заппшљаваоа („Службени гласник РС”, бр. 
32/11 и 34/11 - у даљем тексту: Уредба), без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем.  

      
Зарада заппсленпг лица млађег пд 30 гпдина или старијег пд 45 гпдина са субвенцијпм и 
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бенефицираним стажпм  

101  06  1  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица млађег пд 30 гпдина, или старијег пд 45 гпдина, 
укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца 
на субвенцију за заппшљаваое пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са 
увећаним трајаоем 12/14. 

101  06  2  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица млађег пд 30 гпдина, или старијег пд 45 гпдина, 
укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца 
на субвенцију за заппшљаваое пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са 
увећаним трајаоем 12/15.  

101  06  3  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица млађег пд 30 гпдина, или старијег пд 45 гпдина, 
укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца 
на субвенцију за заппшљаваое пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са 
увећаним трајаоем 12/16. 

101  06  4  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица млађег пд 30 гпдина, или старијег пд 45 гпдина, 
укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца 
на субвенцију за заппшљаваое пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са 
увећаним трајаоем 12/18. 

  
    

Зарада заппсленпг лица старијег пд 30 гпдина а млађег пд 45 гпдина са субвенцијпм, без 
бенефициранпг стажа  

101  07  0  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица старијег пд 30 гпдина а млађег пд 45 гпдина, укључујући 
заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на 
субвенцију за заппшљаваое пп Уредби, без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем. 

  
    

Зарада заппсленпг лица старијег пд 30 гпдина а млађег пд 45 гпдина са субвенцијпм и 
бенефицираним стажпм  

101  07  1  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица старијег пд 30 гпдина а млађег пд 45 гпдина, укључујући 
заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на 
субвенцију за заппшљаваое пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/14. 

101  07  2  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица старијег пд 30 гпдина а млађег пд 45 гпдина, укључујући 
заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на 
субвенцију за заппшљаваое пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
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трајаоем 12/15.  

101  07  3  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица старијег пд 30 гпдина а млађег пд 45 гпдина, укључујући 
заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на 
субвенцију за заппшљаваое пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/16.  

101  07  4  Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица старијег пд 30 гпдина а млађег пд 45 гпдина, укључујући 
заппсленпг у привреднпм друштву чији је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на 
субвенцију за заппшљаваое пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/18. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица са плакшицпм - правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг 
ппреза на зараду и плаћених дппринпса, без бенефициранпг стажа 

101 08 0 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без стажа 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица са плакшицпм - правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг 
ппреза на зараду и плаћених дппринпса, са бенефицираним стажпм 

101 08 1 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/14. 

101 08 2 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

101 08 3 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 

101 08 4 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 
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   Зарада нпвпзаппсленпг лица са плакшицпм - правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг 
ппреза на зараду и плаћених дппринпса, без бенефициранпг стажа 

101 09 0 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без стажа 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица са плакшицпм - правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг 
ппреза на зараду и плаћених дппринпса, са бенефицираним стажпм 

101 09 1 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/14. 

101 09 2 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

101 09 3 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 

101 09 4 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза и плаћених 
дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа 
кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица са плакшицпм - правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг 
ппреза на зараду и плаћених дппринпса, без бенефициранпг стажа 

101 10 0 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без стажа 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица са са плакшицпм - правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг 
ппреза на зараду и плаћених дппринпса, са бенефицираним стажпм 

101 10 1 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 

Preuzeto sa sajta www.infuse.co.rs



је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/14. 

101 10 2 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

101 10 3 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 

101 10 4 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и 
плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм 
псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг 
ппреза на зараду и дппринпса за нпвпзаппсленп лице, без бенефициранпг стажа  

Шифру кпристи самп Ппреска управа кпд ппвраћаја 

101 18 0 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без 
стажа псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг 
ппреза на зараду и дппринпса за нпвпзаппсленп лице, са бенефицираним стажпм 

Шифре кпристи самп Ппреска управа кпд ппвраћаја 

101 18 1 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са 
стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/14. 

101 18 2 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са 
стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

101 18 3 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
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зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са 
стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 

101 18 4 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са 
стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг 
ппреза на зараду и дппринпса за нпвпзаппсленп лице, без бенефициранпг стажа 

Шифру кпристи самп Ппреска управа кпд ппвраћаја 

101 19 0 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без 
стажа псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг 
ппреза на зараду и дппринпса за нпвпзаппсленп лице, са бенефицираним стажпм 

Шифре кпристи самп Ппреска управа кпд ппвраћаја 

101 19 1 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са 
стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/14. 

101 19 2 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са 
стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

101 19 3 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са 
стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 

101 19 4 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са 
стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 
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   Зарада нпвпзаппсленпг лица са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг 
ппреза на зараду и дппринпса за нпвпзаппсленп лице, без бенефициранпг стажа 

Шифру кпристи самп Ппреска управа кпд ппвраћаја 

101 20 0 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без 
стажа псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг 
ппреза на зараду и дппринпса за нпвпзаппсленп лице, са бенефицираним стажпм  

Шифре кпристи самп Ппреска управа кпд ппвраћаја 

101 20 1 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са 
стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/14. 

101 20 2 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са 
стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

101 20 3 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са 
стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 

101 20 4 Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, нпвпзаппсленпг лица, укључујући заппсленпг у привреднпм друштву чији 
је пснивач, пднпснп члан, са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на 
зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са 
стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм лицу рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 

      Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп, без плакшица и бенефициранпг стажа 

102  00  0  
Зарада и друга примаоа кпја имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закпна, псим личне 
зараде предузетника, заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - акп није пбавезнп псигуран пп 
прпписима те земље (у даљем тексту: зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп), без стажа 
псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем. 

      Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп, без плакшице, са бенефицираним стажпм 

102  00  1  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна 
са увећаним трајаоем 12/14.  
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102  00  2  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна 
са увећаним трајаоем 12/15.  

102  00  3  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна 
са увећаним трајаоем 12/16.  

102  00  4  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна 
са увећаним трајаоем 12/18.  

  
    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - приправника млађег пд 30 гпдина са 

плакшицпм, без бенефициранпг стажа 

102  01  0  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - приправника млађег пд 30 гпдина са правпм 
ппслпдавца на плакшицу пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се 
заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем. 

  
    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - приправника млађег пд 30 гпдина са 

плакшицпм, са бенефицираним стажпм 

102  01  1  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - приправника млађег пд 30 гпдина са правпм 
ппслпдавца на плакшицу пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се 
заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/14. 

102  01  2  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - приправника млађег пд 30 гпдина са правпм 
ппслпдавца на плакшицу пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се 
заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

102  01  3  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - приправника млађег пд 30 гпдина са правпм 
ппслпдавца на плакшицу пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се 
заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/16.  

102  01  4  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - приправника млађег пд 30 гпдина са правпм 
ппслпдавца на плакшицу пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се 
заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/18.  

  
    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 гпдина са плакшицпм, без 

бенефициранпг стажа 

102  02  0  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 гпдина са правпм на плакшицу пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем.  

  
    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 гпдина са плакшицпм и 

бенефицираним стажпм 

102  02  1  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 гпдина са правпм на плакшицу пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/14.  
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102  02  2  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 гпдина са правпм на плакшицу пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/15.  

102  02  3  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 гпдина са правпм на плакшицу пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/16.  

102  02  4  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 гпдина са правпм на плакшицу пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/18.  

  
    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - лица са инвалидитетпм са плакшицпм, без 

бенефициранпг стажа 

102  03  0  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - лица са инвалидитетпм са правпм на плакшицу 
пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем. 

  
    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 45 а млађег пд 50 гпдина са 

плакшицпм, без бенефициранпг стажа 

102  04  0  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 45 а млађег пд 50 гпдина са правпм 
на плакшицу пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна 
са увећаним трајаоем.  

  
    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 45 а млађег пд 50 гпдина са 

плакшицпм и бенефицираним стажпм 

102  04  1  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 45 а млађег пд 50 гпдина са правпм 
на плакшицу пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна 
са увећаним трајаоем 12/14.  

102  04  2  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 45 а млађег пд 50 гпдина са правпм 
на плакшицу пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна 
са увећаним трајаоем 12/15.  

102  04  3  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 45 а млађег пд 50 гпдина са правпм 
на плакшицу пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна 
са увећаним трајаоем 12/16.  

102  04  4  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 45 а млађег пд 50 гпдина са правпм 
на плакшицу пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна 
са увећаним трајаоем 12/18.  

  
    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 50 гпдина са плакшицпм, без 

бенефициранпг стажа 
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102  05  0  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 50 гпдина са правпм на плакшицу пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем.  

  
    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 50 гпдина са плакшицпм и 

бенефицијпм 

102  05  1   Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 50 гпдина са правпм на плакшицу пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/14.  

102  05  2  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 50 гпдина са правпм на плакшицу пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/15.  

102  05  3  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 50 гпдина са правпм на плакшицу пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/16.  

102  05  4  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 50 гпдина са правпм на плакшицу пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/18.  

  
    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 или старијег пд 45 гпдина са 

субвенцијпм, без бенефициранпг стажа 

102  06  0  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 или старијег пд 45 гпдина са 
правпм на субвенцију пп Уредби, без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем.  

  
    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 или старијег пд 45 гпдина са 

субвенцијпм и бенефицираним стажпм 

102  06  1  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 или старијег пд 45 гпдина са 
правпм на субвенцију пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/14.  

102  06  2  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 или старијег пд 45 гпдина са 
правпм на субвенцију пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/15.  

102  06  3  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 или старијег пд 45 гпдина са 
правпм на субвенцију пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/16.  

102  06  4  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - млађег пд 30 или старијег пд 45 гпдина са 
правпм на субвенцију пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/18.  
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    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 30, а млађег пд 45 гпдина са 

субвенцијпм, без бенефициранпг стажа 

102  07  0  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 30 а млађег пд 45 гпдина са правпм 
на субвенцију пп Уредби, без стажа псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем. 

  
    Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 30, а млађег пд 45 гпдина са 

субвенцијпм и бенефицираним стажпм 

102  07  1  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 30 а млађег пд 45 гпдина са правпм 
на субвенцију пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 
12/14.  

102  07  2  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 30 а млађег пд 45 гпдина са правпм 
на субвенцију пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 
12/15.  

102  07  3  Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 30 а млађег пд 45 гпдина са правпм 
на субвенцију пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 
12/16.  

102  07  4  
Зарада заппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп - старијег пд 30 а млађег пд 45 гпдина са правпм 
на субвенцију пп Уредби, са стажпм псигураоа кпји се заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 
12/18.  

   Зарада нпвпзаппсленпг лица упућенпг на рад у инпстранствп са плакшицпм - правпм 
ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице, 

без бенефициранпг стажа 

102 08 0 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица упућенпг на рад у инпстранствп са плакшицпм - правпм 
ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса, са 

бенефицираним стажпм 

101 08 1 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/14. 

101 08 2 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

101 08 3 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 

101 08 4 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% 
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плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица упућенпг на рад у инпстранствп са плакшицпм - правпм 
ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса, без 

бенефициранпг стажа 

102 09 0 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица упућенпг на рад у инпстранствп са плакшицпм - правпм 
ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса, са 

бенефицираним стажпм 

102 09 1 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/14. 

102 09 2 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

102 09 3 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 

102 09 4 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 

   
Зарада нпвпзаппсленпг лица упућенпг на рад у инпстранствп, са плакшицпм - правпм ппслпдавца 

на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса, без бенефициранпг стажа 

102 10 0 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица упућенпг на рад у инпстранствп са плакшицпм - правпм 
ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса, са 

бенефицираним стажпм  

102 10 1 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/14. 

102 10 2 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

102 10 3 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% 
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плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 

102 10 4 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% 
плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица упућенпг на рад у инпстранствп са плакшицпм – пствареним 
правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса, без 

бенефициранпг стажа 
Шифру кпристи Ппреска управа кпд ппвраћаја 

102 18 0 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица упућенпг на рад у инпстранствп са плакшицпм – пствареним 
правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса, са 

бенефицираним стажпм  
Шифре кпристи Ппреска управа кпд ппвраћаја 

102 18 1 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/14. 

102 18 2 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/15. 

102 18 3 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/16. 

102 18 4 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/18. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица упућенпг на рад у инпстранствп са плакшицпм – пствареним 
правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса, без 

бенефициранпг стажа 
Шифру кпристи Ппреска управа кпд ппвраћаја 

102 19 0 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
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трајаоем. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица упућенпг на рад у инпстранствп са плакшицпм – пствареним 
правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса, са 

бенефицираним стажпм 
Шифре кпристи Ппреска управа кпд ппвраћаја 

102 19 1 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/14. 

102 19 2 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/15. 

102 19 3 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/16. 

102 19 4 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/18. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица упућенпг на рад у инпстранствп са плакшицпм – пствареним 
правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса, без 

бенефициранпг стажа 
Шифру кпристи Ппреска управа кпд ппвраћаја 

102 20 0 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, без стажа псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем. 

   Зарада нпвпзаппсленпг лица упућенпг на рад у инпстранствп са плакшицпм – пствареним 
правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса, са 

бенефицираним стажпм 
Шифре кпристи Ппреска управа кпд ппвраћаја 

102 20 1 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/14. 

102 20 2 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
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трајаоем 12/15. 

102 20 3 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/16. 

102 20 4 Зарада нпвпзаппсленпг упућенпг на рад у инпстранствп са пствареним правпм ппслпдавца на 
ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на зараду и плаћених дппринпса за нпвпзаппсленп лице пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима, са стажпм псигураоа кпји се нпвпзаппсленпм рачуна са увећаним 
трајаоем 12/18. 

  
    Зарада лица заппслених кпд страних или међунарпдних прганизација и устанпва, страних правних 

или физичких лица на теритприји Републике Србије 

103  00  0  
Зарада дпмаћих држављана кпји су на теритприји Републике Србије заппслени кпд страних или 
међунарпдних прганизација и устанпва, страних диплпматских и кпнзуларних представништава или 
кпд страних правних или физичких лица, акп међунарпдним угпвпрпм није другачије пдређенп, кап 
и страних лица и лица без држављанства кпји су на теритприји Републике Србије заппслени кпд 
страних правних или физичких лица, акп међунарпдним угпвпрпм није другачије пдређенп, пднпснп 
кпд међунарпдних прганизација и устанпва и страних диплпматских и кпнзуларних 
представништава, акп је таквп псигураое предвиђенп међунарпдним угпвпрпм, у случају када 
исплатилац пбрачунава и плаћа јавне прихпде.  

  
    Зарада пспба са инвалидитетпм заппслених у предузећу за раднп псппспбљаваое и заппшљаваое 

пспба са инвалидитетпм 

104  00  0  
Зарада пспба са инвалидитетпм заппслених у предузећу за раднп псппспбљаваое и заппшљаваое 
пспба са инвалидитетпм.  

      Зарада инвалида рада кпји раде 4 сата дневнп 

105  00  0  
Зарада из члана 13. став 1, члана 14 , члана 14а и члана 14б Закпна, инвалида рада (раде 4 сата 
дневнп).  

      Лична зарада предузетника, без бенефициранпг стажа 

106  00  0  
Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закпна.  

      Лична зарада предузетника, са бенефицираним стажпм 

106  00  1  Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закпна са стажпм псигураоа кпји се предузетнику 
рачуна са увећаним трајаоем 12/14.  

106  00  2  Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закпна са стажпм псигураоа кпји се предузетнику 
рачуна са увећаним трајаоем 12/15.  

106  00  3  Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закпна са стажпм псигураоа кпји се предузетнику 
рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 
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106  00  4  
Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закпна са стажпм псигураоа кпји се предузетнику 
рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 

      Лична зарада предузетника - ппљппривредника  

107  00  0  
Лична зарада пбвезника ппреза на прихпде пд сампсталне делатнпсти - нпсипца ппрпдичнпг 

ппљппривреднпг газдинства уписанпг у регистар ппљппривредних газдинстава из члана 32. став 2. 
Закпна.  

      Разлика зараде лица ппстављених на јавну функцију за време пбављаоа те функције 

108  00  0  
Разлика зараде, пднпснп плате изабраних, именпваних и ппстављених лица за време пбављаоа 

јавне функције.  

      Уплата дппринпса без исплате зараде 

109  00  0  
Дппринпси на најнижу месечну пснпвицу дппринпса у складу са чланпм 51. став 3. и чланпм 52а став 

2. Закпна п дппринпсима.  

      Примаоа из члана 18. Закпна прекп непппрезивпг изнпса 

110  00  0  
Накнада трпшкпва превпза у јавнпм сапбраћају, дневница за службенп путпваое у земљи и 

инпстранству, накнада трпшкпва смештаја на службенпм путпваоу, накнада превпза на службенпм 
путпваоу, сплидарна ппмпћ, јубиларне награде - прекп непппрезивпг изнпса.  

   Примаоа из члана 18. Закпна прекп непппрезивпг изнпса 

 111 00  0  Ппклпн деци заппслених старпсти дп 15 гпдина ппвпдпм Нпве гпдине и Бпжића - прекп 
непппрезивпг изнпса. 

   Уплата дпдатнпг дппринпса дпспелпг закључнп са 28.02.2014. гпдине 

112 00 1 Уплата дпдатнпг дппринпса дпспелпг закључнп са 28.02.2014. гпдине за стаж псигураоа кпји се 
заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/14. 

112 00 2 Уплата дпдатнпг дппринпса дпспелпг закључнп са 28.02.2014. гпдине за стаж псигураоа кпји се 
заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/15. 

112 00 3 Уплата дпдатнпг дппринпса дпспелпг закључнп са 28.02.2014. гпдине за стаж псигураоа кпји се 
заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/16. 

112 00 4 Уплата дпдатнпг дппринпса дпспелпг закључнп са 28.02.2014. гпдине за стаж псигураоа кпји се 
заппсленпм рачуна са увећаним трајаоем 12/18. 

  

1.2. УГОВОРЕНА НАКНАДА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ И ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ  

ОВП  ОЛ  Б  Опис врсте прихпда  
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      Угпвпрена накнада за привремене или ппвремене ппслпве за лица кпја нису на шкплпваоу или су 
старија пд 26 гпдина на пснпву угпвпра закљученпг неппсреднп са ппслпдавцем  

150  00  0  Угпвпрена накнада и друга примаоа кпја се пстварују пбављаоем привремених и ппвремених 
ппслпва на пснпву угпвпра закљученпг неппсреднп са ппслпдавцем, псим са лицем дп 26 гпдина на 
шкплпваоу у устанпвама средоег, вишег или виспкпг пбразпваоа.  

  
    

Угпвпрена накнада за привремене или ппвремене ппслпве за лица кпја нису на шкплпваоу или су 
старија пд 26 гпдина на пснпву угпвпра закљученпг прекп пмладинске или студентске задруге  

151  00  0  Угпвпрена накнада и друга примаоа кпја се пстварују пбављаоем привремених и ппвремених 
ппслпва на пснпву угпвпра закљученпг прекп пмладинске или студентске задруге, псим са лицем дп 26 
гпдина на шкплпваоу у устанпвама средоег, вишег или виспкпг пбразпваоа.  

   Угпвпрена накнада пп пснпву пбављаоа привремених и ппвремених ппслпва на пснпву угпвпра 
закљученпг прекп пмладинске или студентске задруге са лицем старијим пд 26 гпдина, а 
најдуже дп 30 гпдина живпта, за кпга је задруга утврдила да пстварује месечни изнпс прихпда 
кпји је исппд цензуса за стицаое свпјства псигураника 

152 00 0 Угпвпрена накнада пп пснпву пбављаоа привремених и ппвремених ппслпва на пснпву угпвпра 
закљученпг прекп пмладинске или студентске задруге са лицем старијим пд 26 гпдина, а најдуже 
дп 30 гпдина живпта, за кпга је задруга утврдила да пстварује месечни изнпс прихпда кпји је исппд 
цензуса за стицаое свпјства псигураника. 

 

ОВП  ОЛ  Б  Опис врсте прихпда  

199  00  0  Прихпди кпји имају карактер зараде или накнаде зараде на кпје се пбавезе пбрачунавају пп 
ппсебним правилима.  

  

1.3. НАКНАДЕ ЗАРАДА  

ОВП  ОЛ  Б  Опис врсте прихпда  

      Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад збпг ппвреде на раду или прпфесипналне 
бплести заппсленпм без плакшице/субвенције  

201  00  0  Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад збпг ппвреде на раду или прпфесипналне 
бплести, кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца.  

      
Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад збпг ппвреде на раду или прпфесипналне 
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бплести са плакшицпм  

201  01  0  Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад збпг ппвреде на раду или прпфесипналне 
бплести, кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца 
заппсленпм приправнику млађем пд 30 гпдина са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима.  

201  02  0  Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад збпг ппвреде на раду или прпфесипналне 
бплести, кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца 
заппсленпм лицу млађем пд 30 гпдина са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп Закпну и пп 
Закпну п дппринпсима.  

201  03  0  Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад збпг ппвреде на раду или прпфесипналне 
бплести, кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца 
заппсленпм лицу са инвалидитетпм са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну 
п дппринпсима.  

201  04  0  Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад збпг ппвреде на раду или прпфесипналне 
бплести, кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца 
заппсленпм старијем пд 45 гпдина а млађем пд 50 гпдина, са правпм на плакшицу за заппшљаваое 
пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима.  

201  05  0  Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад збпг ппвреде на раду или прпфесипналне 
бплести, кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца 
заппсленпм старијем пд 50 гпдина, са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима.  

  
    

Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад збпг ппвреде на раду или прпфесипналне 
бплести са субвенцијпм  

201  06  0  Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад збпг ппвреде на раду или прпфесипналне 
бплести, кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца 
заппсленпм млађем пд 30 гпдина или старијем пд 45 гпдина, са субвенцијпм за заппшљаваое пп 
Уредби.  

201  07  0  Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад збпг ппвреде на раду или прпфесипналне 
бплести, кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца 
заппсленпм лицу старијем пд 30 гпдина а млађем пд 45 гпдина са субвенцијпм за заппшљаваое пп 
Уредби.  

   
Накнада зараде нпвпзаппсленпг лица збпг привремене спреченпсти за рад или прпфесипналне 
бплести на терет средстава ппслпдавца са плакшицпм – правпм ппслпдавца на ппвраћај дела 

плаћенпг ппреза на накнаду зараде и дела плаћених дппринпса  

201 08 0 
Накнада зараде нпвпзаппсленпг лица збпг привремене спреченпсти за рад или прпфесипналне 
бплести кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца, са 
правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на накнаду зараде и плаћених дппринпса 
за нпвпзаппсленпг пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 
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201 09 0 
Накнада зараде нпвпзаппсленпг лица збпг привремене спреченпсти за рад или прпфесипналне 
бплести кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца, са 
правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на накнаду зараде и плаћених дппринпса 
за нпвпзаппсленпг пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

201 10 0 
Накнада зараде нпвпзаппсленпг лица збпг привремене спреченпсти за рад или прпфесипналне 
бплести кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца, са 
правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на накнаду зараде и плаћених дппринпса 
за нпвпзаппсленпг пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

   
Накнада зараде нпвпзаппсленпм лицу збпг привремене спреченпсти за рад збпг ппвреде на 

раду или прпфесипналне бплести – са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај дела 
плаћенпг ппреза на накнаду зараде и дела плаћених дппринпса  

Шифре кпристи Ппреска управа кпд ппвраћаја 

201 18 0 
Накнада зараде нпвпзаппсленпг лица збпг привремене спреченпсти за рад или прпфесипналне 
бплести кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца, са 
пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на накнаду зараде и плаћених 
дппринпса за нпвпзаппсленпг пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

201 19 0 
Накнада зараде нпвпзаппсленпг лица збпг привремене спреченпсти за рад или прпфесипналне 
бплести кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца, са 
пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на накнаду зараде и плаћених 
дппринпса за нпвпзаппсленпг пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

201 20 0 
Накнада зараде нпвпзаппсленпг лица збпг привремене спреченпсти за рад или прпфесипналне 
бплести кпја пд првпг дана па све време трајаоа спреченпсти терети средства ппслпдавца, са 
пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на накнаду зараде и плаћених 
дппринпса за нпвпзаппсленпг пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

      
Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад дп 30 дана без плакшице  

202  00  0  Накнада зараде за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед бплести или ппвреде ван 
рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, збпг прпписане мере 
пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета млађег пд три гпдине, 
збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица - чл. 74. и 102. Закпна п здравственпм псигураоу 
(„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12 - УС и 119/12).  

      
Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад дп 30 дана са плакшицпм  

202  01  0  Накнада зарада за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед бплести или ппвреде ван 
рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, збпг прпписане мере 
пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета млађег пд три гпдине, 
збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (чл. 74. и 102. Закпна п здравственпм псигураоу) 
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заппсленпм приправнику млађем пд 30 гпдина са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп Закпну и 
пп Закпну п дппринпсима.  

202  02  0  Накнада зарада за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед бплести или ппвреде ван 
рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, збпг прпписане мере 
пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета млађег пд три гпдине, 
збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (чл. 74. и 102. Закпна п здравственпм псигураоу) 
заппсленпм лицу млађем пд 30 гпдина са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп Закпну и пп 
Закпну п дппринпсима.  

202  03  0  Накнада зарада за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед бплести или ппвреде ван 
рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, збпг прпписане мере 
пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета млађег пд три гпдине, 
збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (чл. 74. и 102. Закпна п здравственпм псигураоу) 
заппсленпм лицу са инвалидитетпм са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну 
п дппринпсима.  

202  04  0  Накнада зарада за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед бплести или ппвреде ван 
рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, збпг прпписане мере 
пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета млађег пд три гпдине, 
збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (чл. 74. и 102. Закпна п здравственпм псигураоу) 
заппсленпм старијем пд 45 гпдина а млађем пд 50 гпдина, са правпм на плакшицу за заппшљаваое 
пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима.  
 

202  05  0  Накнада зарада за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед бплести или ппвреде ван 
рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, збпг прпписане мере 
пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета млађег пд три гпдине, 
збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (чл. 74. и 102. Закпна п здравственпм псигураоу) 
заппсленпм старијем пд 50 гпдина, са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима.  

      
Накнада зараде збпг привремене спреченпсти за рад дп 30 дана са субвенцијпм  

202  06  0  Накнада зарада за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед бплести или ппвреде ван 
рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, збпг прпписане мере 
пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета млађег пд три гпдине, 
збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (члан 74. и 102. Закпна п здравственпм псигураоу) 
заппсленпм млађем пд 30 гпдина или старијем пд 45 гпдина, са субвенцијпм за заппшљаваое пп 
Уредби.  

202  07  0  Накнада зарада за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед бплести или ппвреде ван 
рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, збпг прпписане мере 
пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета млађег пд три гпдине, 
збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (члан 74. и 102. Закпна п здравственпм псигураоу) 
заппсленпм лицу старијем пд 30 гпдина а млађем пд 45 гпдина са субвенцијпм за заппшљаваое пп 
Уредби.  
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Накнада зараде нпвпзаппсленпм лицу збпг привремене спреченпсти за рад дп 30 дана са 

плакшицпм – правпм ппслпдавца на ппвраћај дела плаћенпг ппреза на накнаду зараде и дела 
плаћених дппринпса  

202 08 0 Накнада зараде нпвпзаппсленпм лицу за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед 
бплести или ппвреде ван рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, 
збпг прпписане мере пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета 
млађег пд три гпдине, збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (чл. 74. и 102. Закпна п 
здравственпм псигураоу), са правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза и плаћених 
дппринпса за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима.  

202 09 0 Накнада зараде нпвпзаппсленпм лицу за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед 
бплести или ппвреде ван рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, 
збпг прпписане мере пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета 
млађег пд три гпдине, збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (чл. 74. и 102. Закпна п 
здравственпм псигураоу), са правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза и плаћених 
дппринпса за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

202 10 0 Накнада зараде нпвпзаппсленпм лицу за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед 
бплести или ппвреде ван рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, 
збпг прпписане мере пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета 
млађег пд три гпдине, збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (чл. 74. и 102. Закпна п 
здравственпм псигураоу), са правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза и плаћених 
дппринпса за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

   
Накнада зараде нпвпзаппсленпм лицу збпг привремене спреченпсти за рад дп 30 дана са 

oствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај дела плаћенпг ппреза на накнаду зараде и дела 
плаћених дппринпса 

Шифре кпристи Ппреска управа кпд ппвраћаја 

202 18 0 Накнада зараде нпвпзаппсленпм лицу за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед 
бплести или ппвреде ван рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, 
збпг прпписане мере пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета 
млађег пд три гпдине, збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (чл. 74. и 102. Закпна п 
здравственпм псигураоу), са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза на 
накнаду зараде и плаћених дппринпса за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима.  

202 19 0 Накнада зараде нпвпзаппсленпм лицу за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед 
бплести или ппвреде ван рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, 
збпг прпписане мере пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета 
млађег пд три гпдине, збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (чл. 74. и 102. Закпна п 
здравственпм псигураоу), са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза на 
накнаду зараде и плаћених дппринпса за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

202 20 0 Накнада зараде нпвпзаппсленпм лицу за случај привремене спреченпсти за рад дп 30 дана услед 
бплести или ппвреде ван рада, збпг бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, 
збпг прпписане мере пбавезне изплације, збпг неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета 
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млађег пд три гпдине, збпг пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица (чл. 74. и 102. Закпна п 
здравственпм псигураоу), са пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза на 
накнаду зараде и плаћених дппринпса за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

      
Накнада зараде за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада  

203  00  0  Накнада зараде за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп смаоеоа пбима рада 
дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09 и 32/13 - у даљем тексту: Закпн п раду).  

   Накнада зараде за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада са плакшицпм 

203 01 0 Накнада зараде за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп смаоеоа пбима 
рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду заппсленпм 
приправнику млађем пд 30 гпдина са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп Закпну и пп 
Закпну п дппринпсима. 

203 02 0 Накнада зараде за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп смаоеоа пбима 
рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду заппсленпм лицу 
млађем пд 30 гпдина са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима. 

203 03 0 Накнада зараде за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп смаоеоа пбима 
рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду заппсленпм лицу са 
инвалидитетпм са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

203 04 0 Накнада зараде за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп смаоеоа пбима 
рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду заппсленпм 
старијем пд 45 гпдина а млађем пд 50 гпдина, са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп 
Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

203 05 0 Накнада зараде за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп смаоеоа пбима 
рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду заппсленпм 
старијем пд 50 гпдина, са правпм на плакшицу за заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п 
дппринпсима. 

   Накнада зараде за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада са субвенцијпм 

203 06 0 Накнада зараде за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп смаоеоа пбима 
рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду заппсленпм млађем 
пд 30 гпдина или старијем пд 45 гпдина, са субвенцијпм за заппшљаваое пп Уредби. 

203 07 0 Накнада зараде за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп смаоеоа пбима 
рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду заппсленпм 
старијем пд 30 гпдина или млађем пд 45 гпдина, са субвенцијпм за заппшљаваое пп Уредби. 

   
Накнада зараде нпвпзаппсленпм лицу за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада са 

правпм ппслпдавца на ппвраћај дела плаћенпг ппреза на накнаду зараде и дела плаћених 
дппринпса 
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203 08 0 Накнада зараде нпвпзаппсленпм за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп 
смаоеоа пбима рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду са 
правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза и плаћених дппринпса за заппшљаваое 
пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

203 09 0 Накнада зараде нпвпзаппсленпм за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп 
смаоеоа пбима рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду са 
правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза и плаћених дппринпса за заппшљаваое 
пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

203 10 0 Накнада зараде нпвпзаппсленпм за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп 
смаоеоа пбима рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду са 
правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза и плаћених дппринпса за заппшљаваое 
пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

   Накнада зараде нпвпзаппсленпм лицу за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада са 
пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај дела плаћенпг ппреза на накнаду зараде и дела 

плаћених дппринпса 
Шифре кпристи Ппреска управа кпд ппвраћаја 

203 18 0 Накнада зараде нпвпзаппсленпм за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп 
смаоеоа пбима рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду са 
пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 65% плаћенпг ппреза и плаћених дппринпса за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

203 19 0 Накнада зараде нпвпзаппсленпм за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп 
смаоеоа пбима рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду са 
пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 70% плаћенпг ппреза и плаћених дппринпса за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

203 20 0 Накнада зараде нпвпзаппсленпм за време плаћенпг пдсуства за време прекида рада, пднпснп 
смаоеоа пбима рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг пп члану 116. Закпна п раду са 
пствареним правпм ппслпдавца на ппвраћај 75% плаћенпг ппреза и плаћених дппринпса за 
заппшљаваое пп Закпну и пп Закпну п дппринпсима. 

      
Накнада зараде за бплпваое прекп 30 дана  

204  00  0  Накнада зараде за бплпваое прекп 30 дана за случај привремене спреченпсти за рад прекп 30 дана, 
збпг бплести или ппвреда ван рада, бплести или кпмпликација у вези са пдржаваоем труднпће, 
прпписане мере пбавезне изплације, неге бплеснпг члана уже ппрпдице, изузев детета млађег пд 
три гпдине, кап и пдређиваоа за пратипца бплеснпг лица.  

205  00  0  Накнада зараде за бплпваое прекп 30 дана за случај привремене спреченпсти за рад збпг даваоа 
ткива и пргана и збпг неге бплеснпг детета дп 3 гпдине.  

206  00  0  Накнада зараде за време ппрпдиљскпг пдсуства, пдсуства са рада ради неге детета и пдсуства са 
рада ради ппсебне неге детета.  

      
Накнада зараде инвалида рада (инвалид II категприје) на терет Фпнда ПИО  
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207  00  0  Накнада зараде инвалида рада (инвалид II категприје) на терет Фпнда ПИО.  

      
Плаћаое дппринпса за време неплаћенпг пдсуства дпк дете не напуни три гпдине живпта  

208  00  0  Плаћаое дппринпса за здравствп за време неплаћенпг пдсуства дпк дете не напуни три гпдине 
живпта.  

      
Накнада зараде пп престанку раднпг пднпса  

209  00  0  Накнада зараде за псигуранике из члана 17. став 1. тачка 15) Закпна п здравственпм псигураоу - 
лица кпја пп престанку раднпг пднпса пстварују правп на накнаду зараде збпг ппвреде на раду или 
прпфесипналне бплести, кпја се исплаћује из средстава РФЗО.  

   Накнада зараде инвалида III категприје на терет Фпнда ПИО 

210 00 0 Накнада зараде инвалиду III категприје на терет Фпнда ПИО. 

Наппмена уз ОВП 201, 202 и 203:  
Исплатилац прихпда мпже прихпде пбухваћене ОВП 201, 202 и 203 исказати у збиру са 
прихпдима пбухваћеним ОВП 101, 103, 106 и 107 акп прималац прихпда није расппређен на 
раднп местп на кпме се стаж псигураоа рачуна са увећаним трајаоем;  
Акп се исплатилац прихпда ппредели да збирнп искаже наведене ппдатке, дужан је да их такп 
исказује кпд свих исплата за примапце прихпда у пбрачунскпм перипду. 
  

2. ПРИХОДИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА  

2.1. ПРИХОДИ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА, ПРАВА СРОДНИХ АУТОРСКОМ ПРАВУ И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ  

ОВП  ОЛ  Б  Опис врсте прихпда  

      Прихпд аутпра уз признаваое нпрмираних трпшкпва  

301  00  0  Прихпд аутпра, пднпснп нпсипца српднпг права (у даљем тексту: аутпр) пд угпвпрене накнаде за 
ствараое аутпрскпг дела за кпји се Закпнпм признају нпрмирани трпшкпви пд 50% брутп прихпда, 
када је прималац прихпда псигуран пп другпм пснпву.  

302  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела за кпји се Закпнпм признају 
нпрмирани трпшкпви пд 50% брутп прихпда, када прималац прихпда није псигуран пп другпм пснпву.  

303  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела за кпји се Закпнпм признају 
нпрмирани трпшкпви пд 43% брутп прихпда, када је прималац прихпда псигуран пп другпм пснпву.  

304  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела за кпји се Закпнпм признају 
нпрмирани трпшкпви пд 43% брутп прихпда, када прималац прихпда није псигуран пп другпм пснпву.  

305  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела за кпји се Закпнпм признају 
нпрмирани трпшкпви пд 34% брутп прихпда, када је прималац прихпда псигуран пп другпм пснпву.  

306  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела за кпји се Закпнпм признају 
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нпрмирани трпшкпви пд 34% брутп прихпда, када прималац прихпда није псигуран пп другпм пснпву.  

      
Прихпд аутпра уз признаваое нпрмираних трпшкпва, кап и накнаде плаћене за услуге пвлашћеним 

правним лицима за прпдају и наплату прихпда пд аутпрских дела  

307  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела за кпји се Закпнпм ппред 
нпрмираних трпшкпва пд 50% брутп прихпда признаје и накнада плаћена за услуге пвлашћеним 
правним лицима за прпдају и наплату прихпда пд аутпрских дела, када је прималац прихпда псигуран 
пп другпм пснпву.  

308  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела за кпји се Закпнпм ппред 
нпрмираних трпшкпва пд 50% брутп прихпда признаје и накнада плаћена за услуге пвлашћеним 
правним лицима за прпдају и наплату прихпда пд аутпрских дела, када прималац прихпда није 
псигуран пп другпм пснпву.  

309  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела уз признаваое нпрмираних 
трпшкпва 43% пд брутп прихпда, кап и накнаде плаћене за услуге пвлашћеним правним лицима за 
прпдају и наплату прихпда пд аутпрских дела, када је прималац прихпда псигуран пп другпм пснпву.  

310  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела уз признаваое нпрмираних 
трпшкпва 43% пд брутп прихпда, кап и накнаде плаћене за услуге пвлашћеним правним лицима за 
прпдају и наплату прихпда пд аутпрских дела, када прималац прихпда није псигуран пп другпм пснпву.  

311  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела уз признаваое нпрмираних 
трпшкпва 34% пд брутп прихпда, кап и накнаде плаћене за услуге пвлашћеним правним лицима за 
прпдају и наплату прихпда пд аутпрских дела, када је прималац прихпда псигуран пп другпм пснпву.  

312  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела уз признаваое нпрмираних 
трпшкпва 34% пд брутп прихпда, кап и накнаде плаћене за услуге пвлашћеним правним лицима за 
прпдају и наплату прихпда пд аутпрских дела, када прималац прихпда није псигуран пп другпм пснпву.  

      
Прихпд аутпра уз признаваое стварних трпшкпва  

313  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела уз признаваое стварних трпшкпва, 
укључујући и накнаду плаћену за услуге пвлашћеним правним лицима за прпдају и наплату прихпда 
пд аутпрских дела, када је прималац прихпда псигуран пп другпм пснпву.  

314  00  0  Прихпд аутпра пд угпвпрене накнаде за ствараое аутпрскпг дела уз признаваое стварних трпшкпва, 
укључујући и накнаду плаћену за услуге пвлашћеним правним лицима за прпдају и наплату прихпда 
пд аутпрских дела, када прималац прихпда није псигуран пп другпм пснпву.  

      
Прихпд аутпра без пбавезе уплате дппринпса  

315  00  0  Прихпд аутпра: 
- пд импвинскпг права над аутпрским делпм; 
- кпји има статус сампсталнпг уметника и дппринпсе плаћа пп решеоу Ппреске управе; 
- аутпра кпме је решеоем Фпнда ПИО признатп правп на престанак плаћаоа дппринпса, јер је исте 
уплатип на највишу прпцеоену гпдишоу пснпвицу дппринпса за текућу гпдину; 
- млађег пд 15 гпдина 
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 уз признаваое нпрмираних трпшкпва пд 50% брутп прихпда.  

316  00  0  Прихпд аутпра: 
- пд импвинскпг права над аутпрским делпм; 
- кпји има статус сампсталнпг уметника и дппринпсе плаћа пп решеоу Ппреске управе; 
- аутпра кпме је решеоем Фпнда ПИО признатп правп на престанак плаћаоа дппринпса, јер је исте 
уплатип на највишу прпцеоену гпдишоу пснпвицу дппринпса за текућу гпдину; 
- млађег пд 15 гпдина 
 уз признаваое нпрмираних трпшкпва пд 43% брутп прихпда. 

317  00  0  Прихпд аутпра: 
- пд импвинскпг права над аутпрским делпм; 
- кпји има статус сампсталнпг уметника и дппринпсе плаћа пп решеоу Ппреске управе; 
- аутпра кпме је решеоем Фпнда ПИО признатп правп на престанак плаћаоа дппринпса, јер је исте 
уплатип на највишу прпцеоену гпдишоу пснпвицу дппринпса за текућу гпдину; 
- млађег пд 15 гпдина 
 уз признаваое нпрмираних трпшкпва пд 34% брутп прихпда. 

318  00  0  Прихпд аутпра: 
- пд импвинскпг права над аутпрским делпм; 
- кпји има статус сампсталнпг уметника и дппринпсе плаћа пп решеоу Ппреске управе; 
- аутпра кпме је решеоем Фпнда ПИО признатп правп на престанак плаћаоа дппринпса, јер је исте 
уплатип на највишу прпцеоену гпдишоу пснпвицу дппринпса за текућу гпдину; 
- млађег пд 15 гпдина; 
 
уз признаваое нпрмираних трпшкпва пд 50% брутп прихпда, кап и накнаде плаћене за услуге 
пвлашћеним правним лицима за прпдају и наплату прихпда пд аутпрскпг дела.  

319  00  0  Прихпд аутпра: 
- пд импвинскпг права над аутпрским делпм; 
- кпји има статус сампсталнпг уметника и дппринпсе плаћа пп решеоу Ппреске управе; 
- аутпра кпме је решеоем Фпнда ПИО признатп правп на престанак плаћаоа дппринпса, јер је исте 
уплатип на највишу прпцеоену гпдишоу пснпвицу дппринпса за текућу гпдину; 
- млађег пд 15 гпдина 
 
уз признаваое нпрмираних трпшкпва пд 43% брутп прихпда, кап и накнаде плаћене за услуге 
пвлашћеним правним лицима за прпдају и наплату прихпда пд аутпрскпг дела.  

320  00  0  Прихпд аутпра: 
- пд импвинскпг права над аутпрским делпм; 
- кпји има статус сампсталнпг уметника и дппринпсе плаћа пп решеоу Ппреске управе; 
- аутпра кпме је решеоем Фпнда ПИО признатп правп на престанак плаћаоа дппринпса, јер је исте 
уплатип на највишу прпцеоену гпдишоу пснпвицу дппринпса за текућу гпдину; 
- млађег пд 15 гпдина; 
 
уз признаваое нпрмираних трпшкпва пд 34% брутп прихпда, кап и накнаде плаћене за услуге 
пвлашћеним правним лицима за прпдају и наплату прихпда пд аутпрскпг дела.  

321  00  0  Прихпд аутпра: 
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- пд импвинскпг права над аутпрским делпм; 
- кпји има статус сампсталнпг уметника и дппринпсе плаћа пп решеоу Ппреске управе; 
- аутпра кпме је решеоем Фпнда ПИО признатп правп на престанак плаћаоа дппринпса, јер је исте 
уплатип на највишу прпцеоену гпдишоу пснпвицу дппринпса за текућу гпдину; 
- млађег пд 15 гпдина; 
 
уз признаваое стварних трпшкпва, кап и накнаде плаћене за услуге пвлашћеним правним лицима за 
прпдају и наплату прихпда пд аутпрскпг дела.  

      
Прихпд власника права индустријске свпјине уз признаваое стварних трпшкпва  

322  00  0  Прихпд власника права индустријске свпјине уз признаваое стварних трпшкпва.  

  
    

Прихпд наследника импвинскпг аутпрскпг и српднпг права и права индустријске свпјине и свакпг 
другпг физичкпг лица кпје пстварује накнаду пп тпм пснпву  

323  00  0  Прихпд наследника импвинскпг аутпрскпг и српднпг права и права индустријске свпјине, кап и свакпг 
другпг физичкпг лица кпје није аутпр, пднпснп нпсилац српднпг права, власник права индустријске 
свпјине, ни наследник тих права, а кпје пстварује накнаду пп тим пснпвама (физичкп лице кпје је 
дпшлп у ппсед права куппвинпм, ппклпнпм и сл.) уз признаваое трпшкпва на име плаћене накнаде за 
заштиту тпг права.  

  

2.2. ПРИХОД ОД КАПИТАЛА  

ОВП  ОЛ  Б  Опис врсте прихпда 

      Камате пп пснпву зајма, штедних и других деппзита  

401  00  0  Камате пп пснпву зајма, штедних и других деппзита (прпчених или пп виђеоу) и пп пснпву дужничких 
и сличних хартија пд вреднпсти.  

      
Дивиденде и учешће у дпбити  

402  00  0  Дивиденде и учешће у дпбити.  

403  00  0  Дивиденде и учешће у дпбити кпд куппвине друштвенпг капитала пп пснпву кпјих прималац прихпда у 
складу са Закпнпм има правп на умаоеое прихпда за изнпс гпдишое рате прпдајне цене највише дп 
изнпса исплаћене дивиденде.  

      
Принпс пд инвестиципне јединице  

404  00  0  Принпс пд инвестиципне јединице птвпренпг инвестиципнпг фпнда.  
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Прихпд пд издаваоа сппствених неппкретнпсти  

405  00  0  Прихпд пд издаваоа сппствених неппкретнпсти правнпм лицу уз признаваое нпрмираних трпшкпва 
пд 25%.  

406  00  0  Прихпд пд изнајмљиваоа сппствених станпва, спба и ппстеља путницима и туристима за кпје је 
плаћена бправишна такса уз признаваое 50% нпрмираних трпшкпва.  

407  00  0  Прихпд пд издаваоа сппствених неппкретнпсти, кап и прихпд пд изнајмљиваоа сппствених станпва, 
спба и ппстеља путницима и туристима за кпје је плаћена бправишна такса уз признаваое стварних 
трпшкпва.  

      
Примаоа заппслених и чланпва управе закључнп са 5. пктпбрпм 2012. гпдине  

408  00  0  Примаоа заппслених и чланпва управе привреднпг друштва пп пснпву учешћа у дпбити - у нпвцу или 
путем дпделе или ппцијске куппвине сппствених акција.  

  
    

Узимаое из импвине и кпришћеое услуга привреднпг друштва пд стране власника привреднпг 
друштва закључнп са 29. мајем 2013. гпдине  

409  00  0  Узимаое из импвине и кпришћеое услуга привреднпг друштва пд стране власника привреднпг 
друштва за оихпве приватне пптребе, извршене у складу са закпнпм.  

  

2.3. ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ  

ОВП  ОЛ  Б  Опис врсте прихпда  

      Прихпди пд даваоа у закуп ппкретних ствари  

501  00  0  Прихпди пд даваоа у закуп ппкретних ствари (ппреме, трансппртних средстава и других ппкретних 
ствари) уз признаваое нпрмираних трпшкпва пд 20%.  

502  00  0  Прихпди пд даваоа у закуп ппкретних ствари (ппреме, трансппртних средстава и других ппкретних 
ствари) уз признаваое стварних трпшкпва.  

      
Дпбици пд игара на срећу  

503  00  0  Дпбици пд игара на срећу.  

      
Прихпди пд псигураоа лица  

504  00  0  Прихпди пд псигураоа лица.  

      
Прихпди прпфесипналних сппртиста, сппртиста аматера, сппртских стручоака и стручоака у сппрту  
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505  00  0  Прихпди прпфесипналних сппртиста, сппртиста аматера, сппртских стручоака и стручоака у сппрту пд 
сппртске прганизације, пднпснп прганизације за пбављаое сппртске делатнпсти, сппртских друштава 
и савеза, кпји немају карактер зараде у смислу прпписа кпјима се уређује сппрт, пднпснп радни 
пднпси, а нарпчитп: 

- накнаде на име закључеоа угпвпра (трансфер и др.); 
- накнаде за кпришћеое лика сппртисте; 
- нпвчане и друге награде; 
- накнаде и награде за рад сппртским стручоацима, пднпснп стручоацима у сппрту (тренери, 

судије, делегати и др.) уз признаваое нпрмираних трпшкпва пд 50% брутп прихпда, када је 
прималац прихпда псигуран пп другпм пснпву. 

506  00  0  Прихпди прпфесипналних сппртиста, сппртиста аматера, сппртских стручоака и стручоака у сппрту пд 
сппртске прганизације, пднпснп прганизације за пбављаое сппртске делатнпсти, сппртских друштава 
и савеза, кпји немају карактер зараде у смислу прпписа кпјима се уређује сппрт, пднпснп радни 
пднпси, а нарпчитп: 

- накнаде на име закључеоа угпвпра (трансфер и др.); 
- накнаде за кпришћеое лика сппртисте; 
- нпвчане и друге награде; 
- накнаде и награде за рад сппртским стручоацима, пднпснп стручоацима у сппрту (тренери, 

судије, делегати и др.) уз признаваое нпрмираних трпшкпва пд 50% брутп прихпда, када 
прималац прихпда није псигуран пп другпм пснпву.  

507  00  0  Прихпди прпфесипналних сппртиста, сппртиста аматера, сппртских стручоака и стручоака у сппрту пд 
сппртске прганизације, пднпснп прганизације за пбављаое сппртске делатнпсти, сппртских друштава 
и савеза, кпји немају карактер зараде у смислу прпписа кпјима се уређује сппрт, пднпснп радни 
пднпси а нарпчитп: 

- нпвчане ппмпћи врхунским сппртистима са ппсебним заслугама; 
- стипендије врхунским сппртистима за сппртскп усавршаваое, 
-  наципналнп признаое и награде за ппсебан дппринпс развпју и афирмацији сппрта, уз 

признаваое нпрмираних трпшкпва пд 50% брутп прихпда.  

508  00  0  Прихпди прпфесипналних сппртиста, сппртиста аматера, сппртских стручоака и стручоака у сппрту пд 
сппртске прганизације, пднпснп прганизације за пбављаое сппртске делатнпсти, сппртских друштава 
и савеза, кпји немају карактер зараде у смислу прпписа кпјима се уређује сппрт, пднпснп радни 
пднпси, а нарпчитп: 

- накнаде на име закључеоа угпвпра (трансфер и др.); 
- накнаде за кпришћеое лика сппртисте; 
- нпвчане и друге награде; 

накнаде и награде за рад сппртским стручоацима, пднпснп стручоацима у сппрту (тренери, судије, 
делегати и др.) кпјима је решеоем Фпнда ПИО признатп правп на престанак плаћаоа дппринпса, јер 
су у тпку гпдине платили дппринпсе на изнпс прпцеоене највише гпдишое пснпвице дппринпса, уз 
признаваое нпрмираних трпшкпва пд 50% брутп прихпда.  

  

2.4. ДРУГИ ПРИХОДИ  

ОВП  ОЛ  Б  Опис врсте прихпда  
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601  00  0  Други прихпди и тп пп пснпву:  
- угпвпра п делу,  
- угпвпра п тргпвинскпм заступаоу,  
- примаоа чланпва пргана управе правнпг лица,  
- накнада ппсланицима и пдбпрницима,  
- накнада у вези са извршаваоем ппслпва пдбране, цивилне заштите и заштите пд елементарних 
неппгпда,  
- примаоа стечајних управника, судских вештака, судија ппрптника и судских тумача,  
- узгајаоа и прпдаје печурака, узгпја и прпдаје пчелиоег рпја (пчела), узгпја и прпдаје пужева, пднпснп 
пп пснпву прпдаје других дпбара пстварених пбављаоем привремених и ппвремених ппслпва,  
- награде, нпвчане ппмпћи и других даваоа примапцима прихпда кпји нису заппслену кпд исплатипца 
и кпја се дају за рад примапца прихпда,  
када је прималац прихпда псигуран пп другпм пснпву, уз признаваое 
нпрмираних трпшкпва пд 20%.  

602  00  0  Други прихпди и тп пп пснпву:  
- угпвпра п делу,  
- угпвпра п тргпвинскпм заступаоу,  
- примаоа чланпва пргана управе правнпг лица,  
- накнада ппсланицима и пдбпрницима,  
- накнада у вези са извршаваоем ппслпва пдбране, цивилне заштите и заштите пд елементарних 
неппгпда,  
- примаоа стечајних управника, судских вештака, судија ппрптника и судских тумача,  
- узгајаоа и прпдаје печурака, узгпја и прпдаје пчелиоег рпја (пчела), узгпја и прпдаје пужева, пднпснп 
пп пснпву прпдаје других дпбара пстварених пбављаоем привремених и ппвремених ппслпва,  
- награде, нпвчане ппмпћи и других даваоа примапцима прихпда кпји нису заппслену кпд исплатипца 
и кпја се дају за рад примапца прихпда,  
када прималац прихпда није псигуран пп другпм пснпву, уз признаваое нпрмираних трпшкпва пд 
20%.  

603  00  0  Други прихпди и тп пп пснпву:  
- угпвпра п делу,  
- угпвпра п тргпвинскпм заступаоу,  
- примаоа чланпва пргана управе правнпг лица,  
- накнада ппсланицима и пдбпрницима,  
- накнада у вези са извршаваоем ппслпва пдбране, цивилне заштите и заштите пд елементарних 
неппгпда,  
- примаоа стечајних управника, судских вештака, судија ппрптника и судских тумача,  
- узгајаоа и прпдаје печурака, узгпја и прпдаје пчелиоег рпја (пчела), узгпја и прпдаје пужева, пднпснп 
пп пснпву прпдаје других дпбара пстварених пбављаоем привремених и ппвремених ппслпва,  
- награде, нпвчане ппмпћи и других даваоа примапцима прихпда кпји нису заппслену кпд исплатипца 
и кпја се дају за рад примапца прихпда,  
када је примапцу прихпда решеоем Републичкпг фпнда ПИО утврђенп правп на престанак плаћаоа 
дппринпса, јер је уплатип дппринпсе на изнпс прпцеоене највише гпдишое пснпвице дппринпса за ту 
гпдину, уз признаваое нпрмираних трпшкпва пд 20%.  

604  00  0  Прихпди пп пснпву угпвпра п пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва закључених прекп 
ученичке, пмладинске или студентске задруге са лицем дп навршених 26 гпдина живпта акп је на 
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шкплпваоу у устанпвама средоег, вишег или виспкпг пбразпваоа.  

605  00  0  Прихпди пп пснпву дппунскпг рада.  

606  00  0  Прихпди пп пснпву дппунскпг рада лица кпме је решеоем Републичкпг фпнда ПИО признатп правп на 
престанак плаћаоа дппринпса јер је платилп дппринпсе на изнпс прпцеоене највише гпдишое 
пснпвице дппринпса за ту гпдину.  

607  00  0  Прихпди пп пснпву прикупљаоа и прпдаје секундарних сирпвина кпд исплате у гптпвини, уз 
признаваое нпрмираних трпшкпва пд 20%.  

608  00  0  Прихпди пп пснпву прикупљаоа и прпдаје шумских плпдпва и лекпвитпг биља, уз признаваое 
нпрмираних трпшкпва пд 20%, када је прималац прихпда псигуран пп другпм пснпву. 

609  00  0  Прихпди пп пснпву прикупљаоа и прпдаје шумских плпдпва и лекпвитпг биља, уз признаваое 
нпрмираних трпшкпва пд 20%, када прималац прихпда није псигуран пп другпм пснпву. 

610  00  0  Прихпди пп пснпву прикупљаоа и прпдаје шумских плпдпва и лекпвитпг биља, уз признаваое 
нпрмираних трпшкпва пд 20%, када је примапцу прихпда решеоем Републичкпг фпнда ПИО утврђенп 
правп на престанак плаћаоа дппринпса, јер је уплатип дппринпсе на изнпс прпцеоене највише 
гпдишое пснпвице дппринпса за ту гпдину.  

611  00  0  Награде, нпвчане ппмпћи и друга даваоа, кап и птпис пптраживаоа физичким лицима кпја нису 
заппслена кпд исплатипца и кпја се не дају за рад примапца прихпда.  

612  00  0  1) Примаоа из члана 9. Закпна изнад прпписанпг непппрезивпг изнпса, и тп пп пснпву:  
- ппмпћи у случају смрти заппсленпг, члана оегпве ппрпдице или пензипнисанпг радника,  
- стипендије и кредити ученика и студената изнад прпписанпг непппрезивпг изнпса,  
- накнаде за исхрану - хранарине кпју сппртистима аматерима исплаћују аматерски сппртски клубпви, 
у складу са закпнпм кпјим се уређује сппрт,  
- птпремнине кпд пдласка у пензију - изнад изнпса кпји је кап најнижи утврђен закпнпм кпјим се 
уређује рад,  
- птпремнине, пднпснп нпвчане накнаде кпје ппслпдавац исплаћује заппсленпм за чијим је радпм 
престала пптреба, у складу са закпнпм кпјим се уређује радни пднпс - изнад изнпса кпји је утврђен тим 
закпнпм,  
- нпвчане накнаде кпја се исплаћује лицу кпме престаје радни пднпс у прпцесу раципнализације, 
реструктурираоа и припреме за приватизацију у складу са актпм Владе кпјим се утврђује прпграм за 
решаваое вишка заппслених дп 50 гпдина живпта изнад изнпса утврђенпг тим прпгрампм.  
2) Узимаое из импвине и кпришћеое услуга привреднпг друштва пд стране власника друштва за 
оихпве приватне пптребе.  

613  00  0  Накнаде трпшкпва и других расхпда лицима кпја нису заппслена кпд исплатипца, утврђених у складу 
са чланпм 85. став 1. тачка 12) Закпна, кап и накнаде трпшкпва пп пснпву службених путпваоа 
утврђених према ставу 6. члана 85. Закпна, када је прималац прихпда псигуран пп другпм пснпву.  

614  00  0  Накнаде трпшкпва и других расхпда лицима кпја нису заппслена кпд исплатипца, утврђених у складу 
са чланпм 85. став 1. тачка 12) Закпна, кап и накнаде трпшкпва пп пснпву службених путпваоа 
утврђених према ставу 6. члана 85. Закпна када прималац прихпда није псигуран пп другпм пснпву.  

615  00  0  Накнаде трпшкпва и других расхпда лицима кпја нису заппслена кпд исплатипца, утврђених у складу 
са чланпм 85. став 1. тачка 12) Закпна, кап и накнаде трпшкпва пп пснпву службених путпваоа 
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утврђених према ставу 6. члана 85. Закпна, када је примапцу прихпда решеоем Републичкпг фпнда 
ПИО утврђенп правп на престанак плаћаоа дппринпса, јер је уплатип дппринпсе на изнпс прпцеоене 
највише гпдишое пснпвице дппринпса за ту гпдину.  

616  00  0  Примаоа кпја, сагласнп закпну кпји уређује рад, пствари заппслени пп пснпву учешћа у дпбити 
пстваренпј у ппслпвнпј гпдини.  

617  00  0  Прихпди кпје пствари физичкп лице издаваоем неппкретнпсти у ппдзакуп.  

618  00  0  Сви други прихпди кпји нису пппрезпвани пп другпм пснпву или нису изузети пд пппрезиваоа или 
пслпбпђени плаћаоа ппреза пп пвпм закпну када је прималац прихпда псигуран пп другпм пснпву, 
псим прихпда пд прпдаје ппљппривредних и шумских прпизвпда, пднпснп плпдпва и лекпвитпг биља 
кпје пстваре физичка лица: нпсипци ппљппривреднпг газдинства, кпја дппринпсе за пбавезнп 
спцијалнп псигураое плаћају пп решеоу у складу са закпнпм кпјим се уређују дппринпси за пбавезнп 
спцијалнп псигураое, кприсници ппљппривредне пензије.  

619  00  0  Сви други прихпди кпји нису пппрезпвани пп другпм пснпву или нису изузети пд пппрезиваоа или 
пслпбпђени плаћаоа ппреза пп пвпм закпну када прималац прихпда није псигуран пп другпм пснпву, 
псим прихпда пд прпдаје ппљппривредних и шумских прпизвпда, пднпснп плпдпва и лекпвитпг биља 
кпје пстваре физичка лица: нпсипци ппљппривреднпг газдинства, кпја дппринпсе за пбавезнп 
спцијалнп псигураое плаћају пп решеоу у складу са закпнпм кпјим се уређују дппринпси за пбавезнп 
спцијалнп псигураое, кприсници ппљппривредне пензије.  

620  00  0  Дппринпси за ПИО за случај инвалиднпсти и телеснпг пштећеоа пп пснпву ппвреде на раду и 
прпфесипналне бплести и дппринпси за здравственп псигураое пп пснпву ппвреде на раду и 
прпфесипналне бплести за:  
- лице кпје прганизација за заппшљаваое упути на дпдатнп пбразпваое и пбуку,  
- ученика или студента кпји се налази на пбавезнпм прпизвпднпм раду, прпфесипналнпј пракси или 
практичнпј настави у шкпли, факултету или другпј прганизацији или устанпви,  
- за вплпнтера,  
- за лице на стручнпм псппспбљаваоу и усавршаваоу,  
а кпја не пстварују угпвпрену накнаду за рад.  

621  00  0  Прихпди пп пснпву вплпнтерскпг рада, пстварени дп 15. јула 2011. гпдине.  

622  00  0  Угпвпрена накнада кпју пстварује лице на стручнпм псппспбљаваоу и усавршаваоу у складу са 
Закпнпм п раду.  

623  00  0  Дппринпс за пензијскп и инвалидскп псигураое на накнаду за рад хранитеља кпји је псигуран пп 
другпм пснпву.  

624  00  0  Дппринпс за пензијскп и инвалидскп псигураое и дппринпс за здравствп на накнаду хранитеља кпји 
није псигуран пп другпм пснпву.  

625  00  0  Прихпди пд прпдаје ппљппривредних и шумских прпизвпда, пднпснп плпдпва и лекпвитпг биља 
физичких лица кпја су псигурана пп другпм пснпву, изузев:  
- физичких лица кпја су нпсипци ппљппривреднпг газдинства,  
- физичких лица кпја дппринпсе за пбавезнп спцијалнп псигураое плаћају пп решеоу у складу са 
закпнпм кпјим се уређују дппринпси за пбавезнп спцијалнп псигураое,  
- физичких лица кпја су кприсници ппљппривредне пензије.  
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626  00  0  Прихпди пд прпдаје ппљппривредних и шумских прпизвпда, пднпснп плпдпва и лекпвитпг биља 
физичких лица кпја нису псигурана пп другпм пснпву, изузев:  
- физичких лица кпја су нпсипци ппљппривреднпг газдинства,  
- физичких лица кпја дппринпсе за пбавезнп спцијалнп псигураое плаћају пп решеоу у складу са 
закпнпм кпјим се уређују дппринпси за пбавезнп спцијалнп псигураое,  
- физичких лица кпја су кприсници ппљппривредне пензије.  

   Накнада за време незаппсленпсти 

627 00 0 Накнада за време незаппсленпсти 

ОВП  ОЛ  Б  Опис врсте прихпда  

999  00  0  Прихпди ван раднпг пднпса на кпје се пбавезе пбрачунавају пп ппсебним правилима.  
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